
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2016. április 26-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
6000 KECSKEMÉT, KOSSUTH TÉR 1. 

 

 

Ügyiratszám: 3265-7/2016. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 49. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján a fenti 

tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. április 4. 

 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2016.(IV. 26.) VVB. sz. határozat 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 3265-7/2016. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
 
 
 



 

 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. április 28-án 

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság  …/2016.(IV. 26.) VVB sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ALPOLGÁRMESTERE 

 
 

Ügyiratszám: 3265-6/2016. 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dél-alföldi Közlekedési Központ 

cégcsoporthoz tartozó Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zrt. általános jogutódja a DAKK 

Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. között 2014. december 23-án közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) jött létre 2015. január 1. napjával kezdődő 

hatállyal Kecskemét Megyei Jogú Város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.  

 

Az UNIVER Product Zrt. kezdeményezte a helyi közforgalmú menetrend módosítását, ennek 

keretében a 7 jelű vonalon szombati napokon 6:00 órakor a Szilády Nyomda végállomásról új 

járat indítását, valamint a 12D jelű vonalon közlekedő járatok megállítását mindkét irányban a 

Mindszenti körúton az „Univer” megállóhelynél. 

 

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Zrt. az UNIVER Product Zrt. menetrend módosítás iránti 

kérelmét megvizsgálta, és javaslatot tett a 7 jelű vonalon a Széchenyi tér megállóhelyről 

szabadnapokon 5:40 órai indulási időpontban (a Szilády Nyomda végállomásról 6:00 órai 

indulással) új járatpár indítására. A 12D vonalon közlekedő járatok „Univer” megállóhelynél 

történő megállításával kapcsolatban a menetidő változása okán külön észrevételt nem tett, azt 

az önkormányzat döntésétől függően vezeti be.  

 

A DAKK Zrt. a 7 jelű vonalon az új járatpár forgalomba állításának költségvonzatát éves 

szinten 245 284 Ft összegben jelölte meg, a várható utasforgalomra adat jelenleg nem áll 

rendelkezésre, így a többletfinanszírozás tényleges mértéke jelenleg nem ismert. Erre 

tekintettel a menetrend módosítás következtében ténylegesen felmerülő többlet-ellentételezési 

igényt javaslom a DAKK Zrt. 2016. évi beszámolójával egyidejűleg megvizsgálni, és indokolt 

esetben azt a Közszolgáltatási szerződés IX/4.14. pontja alapján megtéríteni. 

A 12D vonalon közlekedő járatok „Univer” megállóhelynél történő megállítása 

többletfinanszírozást nem igényel. 

 

Javaslom mindkét menetrend módosítás 2016. június 4. napjától való bevezetését. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 

határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. április 4. 

 

 dr. Homoki Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2016. (IV. 28.) határozata 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás 

közforgalmú menetrendjének módosítása 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta dr. Homoki Tamás alpolgármester 3265-6/2016. számú 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.) A közgyűlés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 

közszolgáltatás közforgalmú menetrendjét 2016. június 4. napjától kezdődő hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

a) A 7 jelű vonalon a Széchenyi térről szabadnapokon 5.40 órai indulási időpontban (a 

Szilády Nyomda végállomásról 6:00 órai indulással) új járatpárt indít. 

 

b) a Noszlopy G. park – Kecskemét, Daimler 1. kapu vonalon közlekedő járatok 

menetrendjébe a „Univer” megállót felveszi. 

 

 

2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az önkormányzat és a 

DAKK Közlekedési Központ Zrt. 2014. december 23-án létrejött Közszolgáltatási 

Szerződés jelen döntésben foglaltak szerinti módosítására, és felhatalmazza a szerződés 

módosítás aláírására. 

A menetrend módosítás következtében ténylegesen felmerülő többlet-ellentételezési 

igényt az önkormányzat a DAKK Zrt. 2016. évi beszámolójával egyidejűleg vizsgálja 

meg, és indokolt esetben azt megtéríti. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 


